
IN MEMORIAM ANTON DURCOVICI,
PIATRÃ VIE A BISERICII

Interviu cu Ana Blandiana ºi Romulus Rusan,
realizat de pr. Wilhelm Dancã

Pr. Wilhelm Dancã: Stimatã doamnã Ana Blandiana, stimate domnule
Romulus Rusan, dragi pãrinþi, dragi studenþi. Potrivit tradiþiei noastre,
astãzi, 10 decembrie 2004, îl comemorãm pe episcopul nostru martir
Anton Durcovici. M-am pregãtit sã þin o conferinþã despre locul unde el a
murit, despre Sighet. Astfel, am gãsit un testament al episcopului
Durcovici, din 20 septembrie 1945, scris la Timiºul de Jos, în care el se
gândea deja la moarte, ºi nu era încã episcop al Iaºilor. Spune aºa:
„Sufletul meu nemuritor, mântuit prin sângele preascump al lui Isus, îl
încredinþez milostivirii nemãrginite a Mântuitorului ºi Judecãtorului meu,
precum ºi grijii de mamã a Fecioarei preacurate, ºi-l recomand
rugãciunilor Bisericii ºi tuturor credincioºilor. Trupul meu neînsufleþit
doresc sã fie înmormântat unde ºi cum va decide Venerabilul Ordinariat
Arhiepiscopal de Bucureºti. Dacã va fi cu putinþã, înmormântarea mea sã
fie precedatã de o Misã de recviem, la care rog sã se împãrtãºeascã cei ce
m-au cunoscut ºi mi-au vrut binele, rugându-se în acele clipe fericite, când
Dumnezeul cel atotputernic ºi preamilostiv este în pieptul lor, pentru
odihna sufletului meu”. Apoi, urmeazã câteva precizãri legate de
cheltuielile de înmormântare ºi alte amãnunte mai puþin importante.
Aruncând o privire retrospectivã asupra cursului evenimentelor, vedem
cã ultima dorinþã a P.S. Anton Durcovici nu a fost îndeplinitã. Venerabilul
Ordinariat Arhiepiscopal de Bucureºti nu a putut sã se îngrijeascã de
înmormântarea sa creºtineascã.

În continuare, în timp ce cãutam material bibliografic pentru conferinþa
ce urma sã v-o prezint, am auzit cã doamna Ana Blandiana ºi domnul
Romulus Rusan sosesc la Iaºi, invitaþi de pr. Tadeusz Rostworowski, ºi m-
am gândit sã-i invitãm în mijlocul nostru pentru a ne spune mai multe
despre Memorialul Sighet, despre Anton Durcovici, despre deþinuþii preoþi
ºi cãlugãri care au fost în închisoarea de la Sighet.

ªi acum, iatã-i printre noi. Încep cu o scurtã prezentare. Domnul
Romulus Rusan este cunoscut nouã din publicistica laicã, dar ºi din
publicistica religioasã. Dacã aþi rãsfoit Mesagerul sfântului Anton, aþi
putut gãsi articole semnate de domnia sa. Doamna Ana Blandiana, pentru
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fiecare dintre noi, înseamnã câte ceva. Pentru mine, este un simbol al
rezistenþei în faþa dictaturii comuniste, a cãrui semnificaþie am putut sã
o desprind mai bine din romanul Sertarul cu aplauze, pe care l-am
terminat de citit acum câteva luni. Eu le mulþumesc deja de pe acum
pentru cã au venit ºi pentru mãrturia pe care o dau în legãturã cu locul
sfânt al morþii episcopului nostru Anton Durcovici ºi al altor preoþi ºi
episcopi. Mai întâi, sã-l ascultãm pe domnul Romulus Rusan.

Romulus Rusan: Vã mulþumim pentru cã ne primiþi în rândul
dumneavoastrã. Sunt luat prin surprindere, deoarece m-am ocupat mult
în cadrul cercetãrilor pentru organizarea acestui Memorial de la Sighet de
mii de cazuri de deþinuþi politici, de deportaþi, iar acum suntem în faþa
unui caz aparte, în faþa unui martir care a murit pentru credinþa sa, în
faþa comemoratului de astãzi. Astãzi, se împlinesc 53 de ani de când
episcopul Durcovici a murit într-o celulã a Închisorii Sighet. El fãcea parte
din elita Biserici Catolice (Romano-Catolice ºi Greco-Catolice). A suferit
Calvarul pentru cã a continuat sã îºi apere credinþa, Biserica, pentru cã
s-a opus comunizãrii þãrii, pentru cã a organizat împreunã cu preoþii
catolici din Moldova o educare a credincioºilor în spiritul apãrãrii valorilor
Bisericii. Am adus aici ceva deosebit: un mic documentar despre episcopul
Durcovici. Aceasta este o fotografie din timpul de dupã arestare, iar aici
avem o fotografie a Adunãrii Bisericeºti, în care apar episcopii romano-
catolici ºi greco-catolici. Alãturi de Anton Durcovici este Ioan Suciu, un alt
martir care a murit la Sighet, un tânãr episcop greco-catolic de Blaj. Aici
sunt bãtrânii episcopi. Aici îl gãsim ºi pe episcopul Hossu, devenit ulterior
cardinal. Amintirile sale le puteþi citi într-o carte recent editatã la Cluj,
la Editura „Viaþa Creºtinã”. Sunt amintiri de la Cãldãruºani, scrise în
1961, în clandestinitate. Conþinutul acestui documentar este format din
rapoarte ale Securitãþii, din anii 1948-1949, rapoarte ale Regionalei de
Securitate Iaºi ºi ale Direcþiilor Judeþene de Securitate din Roman ºi
Bacãu. Se poate citi cum vedea securitatea activitatea Bisericii, a preoþilor
ºi prelaþilor greco-catolici, mai ales cã aceºtia se opuneau „unificãrii
Bisericii” de care se vorbea cu insistenþã în 1948. Rezistenþa ºi
solidaritatea deranjau foarte mult autoritãþile comuniste. Citesc în
continuare un fragment din raportul Securitãþii din Roman: „În momentul
actual, mai presus de averea personalã, de câºtig ºi posesiunea
pãmântului, ei [credincioºii romano-catolici, n.n.] pun libertatea
religioasã, libertatea cultului” (în forma pe care a avut-o). Cu alte cuvinte,
era o afecþiune atât de mare faþã de tradiþia Bisericii, încât aceasta apãrea
mai periculoasã pentru regimul comunist decât chiar împotrivirea la
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represiunea economicã. În acea perioadã, þãranii erau supuºi la regimul
cotelor de stat. Ei trebuiau sã dea o mare parte din venituri statului. Unii,
în felul acesta, erau chiar distruºi din punct de vedere economic, pentru
cã se impuneau cote mai mari decât chiar preþul recoltei. În asemenea
situaþii, li se luau din casã mobila ºi alte obiecte, în contul acestor datorii.
ªi totuºi, credinþa era deasupra acestor pierderi economice. Ei þineau mai
mult la credinþã decât la averea lor.

Într-un raport al Securitãþii din Iaºi sunt descrise vizitele pe care le
fãcea episcopul Durcovici în diferite parohii ale Diecezei. Se mai vorbeºte
despre serviciile religioase comune, fãcute de preoþii catolici. De pildã:
„Semnalãm cazul din comuna Sãbãoani-Roman, unde, cu ocazia bâlciului
[hramului, n.n.] anual catolic, slujba a fost celebratã de ºapte preoþi ºi trei
diaconi, sub conducerea preotului Alois Herciu, paroh de Hãlãuceºti,
ajutat de preotul Ghiuzan Iosif din Adjudeni, preotul Albert din Pildeºti,
preotul Duman Iosif din Hãlãuceºti, preotul Burcã Petre din Pildeºti ºi
preotul Carmil Dancã din Adjudeni. Dupã terminarea slujbei, preotul
Burcã din Pildeºti a þinut o predicã despre arhanghelul Mihail, explicând
celor de faþã lupta dusã de oºtirea cereascã, în frunte cu arhanghelul
Mihail, împotriva lui Lucifer, care este duºmanul de moarte al
creºtinãtãþii”. Peste tot aveau loc asemenea slujbe cu mai mulþi preoþi. În
diverse locuri ºi cu diferite ocazii, ei cãutau sã întreþinã speranþa
credincioºilor. În acel moment (octombrie 1948), Biserica Greco-Catolicã
fusese desfiinþatã, iar cea Romano-Catolicã era ameninþatã ºi ea cu aºa
zisa unificare de care vorbeam. De fapt, era vorba de spectrul stigmatizãrii
ºi izolãrii ei, lucru ce s-a ºi întâmplat în anii ’50, când au avut loc procese
ale preoþilor romano-catolici, ce au fost condamnaþi la ani grei de
închisoare. A fost montatã chiar o anchetã a nunþiului O’Hara, la
Bucureºti. Acesta a fost considerat agent al imperialismului american,
care cautã sã submineze orânduirile socialiste din România. În acest
context, cu ocazia unei vizite pastorale, episcopul Durcovici le-a spus
copiilor dintr-un sat: „Sã nu vã temeþi cã noi vom dispãrea, pentru cã ne
vor lua alþii locul!” Eu cred cã cei care au luat locul episcopului Durcovici
sunteþi cei de faþã, sfinþiile lor, dumneavoastrã, care aþi preluat aceastã
misiune de misionariat – eu aºa aº numi aceastã misiune – pentru
întãrirea credinþei în rândul credincioºilor. Cam atât am vrut sã spun
despre activitatea episcopului Durcovici. Când el spunea cã „atunci când
noi vom dispãrea, dar voi veþi continua”, nu ºtia cã peste trei ani, într-
adevãr, va dispãrea într-o celulã a închisorii de la Sighet. Dumnezeu sã-l
odihneascã ºi sã-i urmãm aceastã pildã de jertfã pe altarul sfintei Biserici
ºi al credinþei.
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Pr. Wilhelm Dancã: Mulþumim foarte mult. Acum am vrea sã aflãm de
la doamna Ana Blandiana când a început sã se intereseze de Memorialul
Sighet ºi care au fost motivaþiile eforturilor depuse pentru a pãstra
memoria celor ce au suferit sau chiar au murit în închisoare pentru
credinþa lor în Dumnezeu, în libertate ºi adevãr.

Ana Blandiana: În 1993, am depus la Consiliul Europei un proiect pe
care l-am fãcut împreunã cu Romulus Rusan (am muncit aproape un an):
un proiect de transformare a fostei închisori de la Sighet într-un memorial
al victimelor comunismului ºi al rezistenþei la comunism. Întrebarea cea
mai curentã ºi mai grea la care a trebuit sã rãspundem dupã ce acest
proiect a fost adoptat de Consiliul Europei, luat sub egida sa, ºi dupã ce
am fondat Academia Civicã, pentru a se ocupa de realizarea Memorialului
de la Sighet, a fost: De ce Sighet? Sighetul nu a fost nici cea mai mare ºi
nici cea mai îngrozitoare dintre închisorile comuniste din România. Mult
mai mari au fost închisorile din Aiud ºi din Gherla, ºi infinit mai
îngrozitoare, fãrã egal de teribilã ºi de diabolicã a fost închisoarea din
Piteºti. Am ales Sighetul pentru cã aceasta a fost o închisoare specialã.
Proiectul comunist a fost dezvoltat ºi învãþat în Rusia, dupã Revoluþie, ºi
a fost aplicat fãrã greº în toate þãrile comuniste. Acest proiect presupunea
distrugerea elitelor, pentru ca, dupã aceea, mulþimile rãmase fãrã
conducãtori spirituali, politici ºi culturali sã poatã fi manipulate ºi sã se
poatã ajunge la ceea ce mai târziu s-a numit spãlarea creierului; lucru
care, de fapt, aproape a reuºit. Abia dupã 1989 am descoperit în ce mãsurã
proiectul spãlãrii creierului, proiectul creãrii omului nou, a reuºit. Omul
nou existã în România. Ceea ce facem noi toþi, ºi dumneavoastrã,
dezvoltând Biserica, ºi dacã ne permiteþi sã ne alãturãm ºi noi, creând
aceastã instituþie a memoriei care este Memorialul de la Sighet, nu este
decât sã lucrãm împotriva personajului monstruos care a fost creat în
ultimii 50 de ani: acest om nou care are ca principalã caracteristicã lipsa
memoriei, extirparea memoriei ºi înlocuirea ei cu o falsã poveste. 

Distrugerea la Sighet a elitelor a fost simþitã de oamenii simpli,
deoarece chiar ºi astãzi, începând din anii ’50, þãranii din Maramureº îi
spun închisorii „închisoarea miniºtrilor”. Într-adevãr, arestaþi într-o
singurã noapte, în primãvara anului 1950, au fost duºi la Sighet toþi
miniºtrii României interbelice, din 1918 pânã la guvernul Groza. Cel mai
bãtrân dintre ei avea 94 de ani. Era un fel de ºtergere de pe faþa
pãmântului a ceea ce a reprezentat elita politicã a acestei þãri, care fusese,
dupã Primul Rãzboi Mondial, o þarã democraticã, una dintre þãrile
europene. 
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Existã multe memorii ale celor ce au scãpat. Printre ei se afla un istoric
de marcã, Constantin Giurescu, care fusese ministru în mai multe
guverne, ºi care povesteºte acest teribil drum al arestaþilor de la Bucureºti
(majoritatea locuiau la Bucureºti) spre Sighet. Ei erau convinºi cã vor fi
duºi în Uniunea Sovieticã. Mare a fost bucuria lor când ºi-au dat seama
cã nu au luat-o spre dreapta dupã Ploieºti, deci nu spre Moldova ºi
Uniunea Sovieticã. Ei au vãzut printr-o fantã a dubelor cã se îndreaptã
spre Ardeal. În cele din urmã, dupã mai bine de 20 de ore, au ajuns într-o
închisoare. Nu ºtiau în ce oraº. Mai târziu a ajuns acolo ºi Ilie Lazãr, unul
dintre fruntaºii þãrãniºti, un personaj de-a dreptul legendar. Fiind
originar din Maramureº, auzind clopotele Bisericii Greco-Catolice, a spus:
„Suntem la Sighet!” Aºa au aflat unde se aflã.

Primului grup de oameni politici i s-a adãugat în lunile urmãtoare
grupul episcopilor catolici ºi greco-catolici. Unii se aflau într-o recluziune,
semiarestaþi în mãnãstiri ortodoxe, ºi au fost transportaþi la Sighet. Alþii,
ca episcopul Vasile Aftenie, muriserã mai înainte, la Bucureºti, în
beciurile Ministerului de Interne. Întrei cei aduºi la Sighet, erau episcopi,
preoþi ºi cãlugãri. Aceºti preoþi ºi cãlugãri erau de departe mult mai tineri
decât oamenii politici, ei fiind cei care au lãsat memorii ºi cei care au
asigurat într-un fel sau altul comunicarea. Fiind tineri, erau puºi la
munci, erau puºi sã mãture, sã care apa, sã care tinetele. Ei reuºeau în
felul acesta sã facã legãtura între celule. Pãrintele Alexandru Raþiu, un
preot greco-catolic, aflat printre ei, a scris niºte amintiri în care povesteºte
cu incredibile amãnunte, având o memorie foarte bunã, ceea ce s-a
întâmplat. În memoriile lui, am gãsit pentru prima oarã faptul cã
episcopul Durcovici a fost cel de-al doilea mort de la Sighet, primul fiind
Dinu Brãtianu, preºedintele Partidului Liberal, iar Anton Durcovici a
murit în 10 decembrie. Þine minte ºi celula, apoi þine minte al treilea, al
patrulea, al cincilea mort, fiecare cu data morþii ºi cu celula în care murit.
Aceste memorii ne-au fost de mare folos atunci când am început sã
organizãm muzeul. Pãrintele Raþiu povesteºte cã, noaptea, atunci când au
sosit grupurile cu episcopii romano-catolici ºi greco-catolici ºi au intrat în
curtea închisorii, a ieºit cineva ºi i-a întrebat pe însoþitorii dubelor: „Ce ne-
aþi adus?” ªi i s-a rãspuns: „Niºte bivoli!” (Probabil, aluzie grosierã la
faptul cã preoþii erau îmbrãcaþi în negru). Prin aceºti tineri preoþi, de
altfel, s-au putut da ultima dezlegare ºi Împãrtãºanie celor care au
început sã moarã. De exemplu, pãrintele Raþiu povesteºte despre felul în
care cardinalul Todea a reuºit, evident, absolut în clandestinitate, cu mari
riscuri ºi eventuale pedepse, sã-l spovedeascã prin uºa celulei pe Iuliu
Maniu, înainte de a muri.
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Ceea ce mi s-a pãrut important – ºi cred cã ºi la aceastã orã este de
maximã stringenþã în viaþa publicã din România – este reclãdirea
memoriei colective. Sã înþelegem noi, cei care am trecut sau suntem fiii
celor ce au trecut prin represiunea comunistã, ºi sã reuºim sã vã
transmitem dumneavoastrã, tinerii de astãzi, memoria acestei perioade.
Numai înþelegând ceea ce a fost, putem sã înþelegem ceea ce se petrece
astãzi ºi putem descoperi metodele de sorginte comunistã, totalitarã, care
încã se folosesc în viaþa publicã. De aceea, una dintre principalele realizãri
ale Memorialului de la Sighet este ªcoala de varã care a început în urmã
cu opt ani (pânã acum au fost ºapte ediþii). Aceastã ªcoalã de varã este
susþinutã de o fundaþie germanã, creºtin-democratã, Konrad Adenauer. În
fiecare an se face un concurs. Sunt selectaþi 100 de tineri, care vin ºi
ascultã conferinþe ºi poartã discuþii cu istorici, lideri de opinie, foºti
dizidenþi, specialiºti în problemele comunismului din întreaga lume ºi,
evident, din fostele þãri socialiste. În felul acesta, tinerii înþeleg ce s-a
întâmplat în trecut ºi adaugã propriei lor formaþii ceea ce lipseºte
învãþãmântului din România. În primul an, întrebarea pe care am pus-o
prin intermediul presei a fost: „Ce ºtiu eu despre anii comunismului?”
Curiozitatea noastrã era de a vedea care sunt cãile pe care se propagã
memoria, adicã ce ºtiu aceºti copii, adolescenþi între 15 ºi 18 ani. Am
stabilit aceastã marjã de vârstã, deoarece am considerat cã sunt vârstele
la care adolescentul este cel mai deschis. Cel puþin, în ce mã priveºte, ceea
ce am citit ºi am înþeles atunci mi-a rãmas întipãrit pentru toatã viaþa.
Mai târziu, lucrurile acestea nu þi se mai par aºa de importante. Sfârºitul
adolescenþei, însã, poartã marca absolutã a cunoaºterii. Ei bine, voiam sã
ºtim ce a ajuns pânã la aceºti tineri. Rãspunsurile lor au fost
extraordinare. În primul rând, noi am publicat acest anunþ în ziarele din
România, fãrã sã ne gândim cã ziarele din Republica Moldova ºi din
Cernãuþi vor prelua ºi ele anunþul. Spre surpriza noastrã, am primit
aproape tot atâtea rãspunsuri din afara graniþelor, din zonele locuite de
români, ca ºi din România, ceea ce a fãcut ca, începând de atunci, la
Sighet sã vinã tineri ºi din Republica Moldova, ºi din Bucovina de Nord.
Rãspunsurile au fost atât de interesante, încât le-am publicat într-o carte
care se numeºte Exerciþii de memorie, ºi care dovedeºte câteva lucruri
extraordinare. Pe de o parte, cã memoria nu s-a propagat nici prin ºcoalã,
nici prin televiziune, nici prin presã, ci doar prin familie. Deci, singura
cale prin care aceºti tineri au aflat ceva despre anii de dinaintea naºterii
lor, aproape clandestin, a fost prin familie, iar în familie, nu de la pãrinþi
la copii, ci de la bunici la nepoþi. Aceºti tineri, povestind ce au aflat ei
despre una ºi despre alta, au tendinþa chiar sã-ºi condamne puþin pãrinþii,



42

spunând: „Tata n-ar fi vrut sã spunã, dar când am rãmas cu bunicul,
bunicul mi-a povestit cum a fost închis”. „Mama ne învãþa mereu sã nu
spunem la ºcoalã ceea ce auzim în casã”. ªtim cu toþii aceastã duplicitate
în care generaþia mea, de exemplu, a fost crescutã ºi care a marcat
definitiv sufletele copiilor de atunci; adicã, faptul cã în permanenþã
trebuia sã minþi: un adevãr acasã, un altul la ºcoalã. Pe de altã parte, ceea
ce am descoperit din povestirile acestor copii este aproape imposibilitatea
comparaþiei între intensitatea represiunii comuniste în fosta URSS ºi în
România ºi þãrile din Est, în general. Pentru cã, în timp ce, de exemplu,
un copil de la Bucureºti povestea „când bunicul meu, care era membru al
Partidului Þãrãnist a fost închis ºi a stat în închisoare ºase sau ºapte ani”,
un copil din Basarabia povestea: „bunicul mi-a povestit cã din satul nostru
au fost strânse 3200 de persoane ºi urcate într-un tren ºi, când au ajuns
în Siberia, au ajuns acolo doar douã mii ºi nu ºtiu cât, pentru cã pe drum
au murit mai mult de 1000”. Deci, ceea ce aici era o represiune la nivelul
persoanelor, acolo era o represiune de masã. Ei bine, pornind de la aceastã
trecere a memoriei, am transformat Memorialul din Sighet într-o „ºcoalã
a memoriei”, pentru a face sã treacã ºi la generaþiile urmãtoare
adevãrurile despre aceºti ani de istorie ºi pentru a reuºi sã creãm un
nucleu cât de mic de elitã spiritualã ºi intelectualã printre tinerii de azi.
Fiindcã, dacã ne va ajuta Dumnezeu, vom putea sã continuãm aceastã
ºcoalã pânã când România va deveni o þarã normalã din toate punctele de
vedere, iar învãþãmântul va prelua sarcina construirii sufletului tinerilor,
ºi vom reuºi sã creãm aceste nuclee de cunoaºtere ºi de spiritualitate de
elitã care sã poatã sã iradieze printre tineri. Am descoperit în „ªcoala de
varã” ceva foarte optimist. Sigur cã a fost o selecþie, sigur cã nu toþi tinerii
din România sunt la nivelul celor care câºtigã concursuri ºi vin la Sighet,
dar cei care ajung acolo sunt de o foarte bunã calitate. Am publicat dupã
fiecare ediþie câte o carte ce conþine conferinþele ce s-au þinut ºi discuþiile
lor cu marii conferenþiari, uneori celebritãþi de talie mondialã.
Întotdeauna m-am gândit cât de extraordinar este sã vezi cum creºte
viitorul în sufletele acestor copii.

Nu ºtiu dacã chiar seriile dumneavoastrã, cei care sunteþi aici, dar
Preasfinþitul mi-a spus, ºi ºtiam cã studenþi de la dumneavoastrã au
vizitat Sighetul, deci nu are rost sã vã povestesc. Sper cã ºi seriile
urmãtoare vor merge ºi vor vizita în mod ritmic acest muzeu, care, de
altfel, este în creºtere. Existã încã zece sãli care nu sunt terminate ºi pe
care le completãm în fiecare an. De exemplu, acum câteva zile, a fost
terminatã o salã care, recunosc cã în mod subiectiv, mã emoþioneazã: este
o salã despre poezia în închisoare. Poezia a avut în închisorile comuniste
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un rol absolut extraordinar. Ea a fost, în acelaºi timp, un mijloc de
expresie ºi un mijloc de comunicare. Sunt oameni care niciodatã nu ar fi
scris versuri dacã ar fi fost liberi, dar au gãsit în poezie ºi, mai ales, în
poezia religioasã, sub forma unei rugãciuni în versuri, mijlocul de a
rezista. Poezia era transmisã prin alfabetul morse. I-am dedicat o salã a
muzeului (o celulã), pe care am acoperit-o în întregime cu versuri scrise,
mai bine spus, gândite în închisori, pentru cã nici una nu fusese scrisã.
Ceea ce este mai extraordinar este cã nici nu ºtii dacã este mai important
cel care a compus versurile sau cel care a reuºit sã le memoreze ºi sã le
transmitã. Multe dintre ele, de altfel, sunt anonime, nu se cunosc autorii;
altele, însã, erau scrise de poeþi celebri, cãrora li s-a recunoscut stilul. Unii
autori erau oameni politici. Corneliu Coposu, de exemplu, în mod evident
nu ar fi scris niciodatã în viaþa lui o poezie dacã n-ar fi stat atâþia ani în
închisoare. Aºa a devenit el autorul uneia dintre cele mai concentrate
expresii de speranþã ºi de iertare. Unul dintre poemele lui va fi transmis
prin morse la intrarea în salã. Nu este încã realizat, deoarece nu reuºim
sã mai gãsim un fost deþinut politic care sã mai ºtie alfabetul morse. Toþi
îl ºtiau atunci. Între timp, ei au îmbãtrânit foarte tare. Este ca ºtiinþa de
a cânta la pian: neavând practicã, uiþi. Am vrut sã fie totul autentic, chiar
un deþinut politic sã facã aceasta, însã nu am reuºit ºi am impresia cã vom
apela la un telegrafist obiºnuit. Pânã la urmã, ceea ce conteazã este
mesajul.

Ceea ce voiam sã vã mai spun, ºi cu asta am încheiat, este cã emblema
Memorialului de la Sighet este cercul de stele al Consiliului Europei, care
se întrepãtrunde, ca la Jocurile Olimpice, cu un cerc format din sârmã
ghimpatã. Cred cã este un simbol minunat; cred cã spune totul ºi despre
lumea din care venim, ºi despre lumea spre care vrem sã mergem; cred cã
este un simbol care este nu numai al Sighetului, nu numai al României,
dar ºi al întregii Europe de Est. De altfel, spuneam asearã, vorbind la
Centrul Cultural „Xaverianum”, cã am pornit Memorialul de la Sighet din
ideea cã Europa Unitã nu va putea fi posibilã decât în mãsura în care îºi
va uni nu numai economia, nu numai politicile publice, externe,
diplomaþiile º.a.m.d., ci ºi obsesiile. Numai în mãsura în care noi vom
înþelege obsesiile Vestului ºi Vestul va înþelege obsesiile noastre, vom
deveni un continent unit în aceeaºi spiritualitate. Sper ºi sunt convinsã cã
Memorialul de la Sighet este în acest sens ºi un element de construcþie al
viitoarei Europe Unite.

Pr. Wilhelm Dancã: Vã mulþumesc foarte mult. Acum aº vrea sã mã
întorc cumva la dimensiunea spiritualã a întâlnirii noastre de astãzi.
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Pornesc de la o afirmaþie a unui personaj al romanului dumneavoastrã,
Sertarul cu aplauze, care a spus la un moment dat cã 13 ani de închisoare,
pentru el, dintr-un anumit punct de vedere, au fost ºi un privilegiu,
deoarece a fost scutit sau cumva ajutat sã nu dea examenul libertãþii. Din
acest punct de vedere, vã rog sã prezentaþi, pe scurt, câteva linii din
profilul moral ºi spiritual al deþinuþilor de la Sighet. Îmi mai amintesc cã
Mircea Vulcãnescu, în ultimul sãu cuvânt, se adresa celor prezenþi cu
aceste vorbe: „Sã nu ne rãzbunaþi!” Astãzi, dupã atâþia ani, ºi în libertatea
în care trãim, cum preluãm aceastã moºtenire?

Romulus Rusan: Noi avem obligaþia de a ºti ºi de a memora ce s-a
întâmplat. Deviza Memorialului de la Sighet este urmãtoarea: „Acolo unde
justiþia nu reuºeºte sã fie o formã de memorie, memoria singurã poate fi
o formã de justiþie”. Deci, ºtiind ºi amintindu-þi, dupã ce ai aflat ce a fost,
îþi faci o datorie de onoare faþã de înaintaºi, poate de cei în ale cãror
idealuri crezi. A cultiva aceastã memorie, cred cã este o formã de maximã
toleranþã creºtinã ºi, în acelaºi timp, un mod de a suplini indiferenþa unor
autoritãþi. Cred cã nimic mai important nu este pentru un creºtin decât
sã ierte, dar pentru a ierta, trebuie sã ºtie ce iartã, ºi pentru a ºti ce iartã,
trebuie sã afle ce s-a întâmplat. Consider cã aceasta trebuie sã fie
atitudinea noastrã faþã de trecut. Este o formã de maximã libertate
spiritualã ºi de responsabilitate spiritualã în acelaºi timp.

Ana Blandiana: Aº vrea sã adaug ºi sã spun câteva cuvinte despre
noþiunea de rãzbunare. Este într-adevãr cutremurãtoare aceastã
propoziþie a lui Mircea Vulcãnescu, care s-a jertfit pentru semenul sãu.
Pentru cã un coleg era bolnav de febrã, nu l-a lãsat sã doarmã pe ciment,
ci a stat el pe ciment ºi bolnavul deasupra lui; pânã la urmã, s-a
îmbolnãvit ºi a murit el. Deºi ultima lui frazã a fost: „Sã nu ne rãzbunaþi!”,
cred cã efectiv nu s-a pus problema rãzbunãrii. Poate ºi dumneavoastrã
vã mai amintiþi, dacã aþi vãzut, unul dintre primele episoade ale
Memorialului durerii, realizat de doamna Lucia Hossu Longin, care
conþinea un interviu cu Camil Demetrescu, în anii ’90. Acest mare
intelectual, unul dintre liderii Partidului Naþional Þãrãnist, a fost întrebat
de Lucia cum se simte el când se întâmplã sã-l întâlneascã pe unul dintre
foºtii torþionari. Nu uit cât trãiesc imaginea acestui bãtrân, care fusese
unul dintre marii bãrbaþi ai României interbelice, absolut distrus acum
din punct de vedere fizic, stând o clipã pierdut, gândindu-se ºi întrebând:
„Ce aº putea sã spun, ce i-aº putea spune? Ce i-aº putea spune..., el,
comunist, eu, creºtin!” Aceastã introducere a noþiunii de creºtinism în
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relaþia victimã-torþionar spune totul. De altfel, mi-l amintesc pe Corneliu
Coposu povestindu-ne odatã, aproape amuzându-se, cum pe o stradã
lãturalnicã în Bucureºti, în anii ’70, deci dupã ieºirea din închisoare, la
mai mulþi ani, l-a întâlnit pe unul dintre foºtii torþionari, care chiar îl
bãtuse. Nu era nimeni pe stradã. Veneau unul spre altul. Securistul
respectiv a început sã tremure. Corneliu Coposu a fost întotdeauna un om
foarte înalt ºi voinic. Securistul era mai mic ºi mai pricãjit. S-a oprit ºi a
vrut sã o ia la fugã sau ceva de genul acesta. Nu ºtia cum sã reacþioneze.
S-a speriat. Corneliu Coposu ne povestea spunând: „Singura mea
rãzbunare a fost cã m-am dus ºi i-am întins mâna ºi i-am spus «dumneata
eºti mai nefericit decât mine»”.

Într-adevãr, una dintre marile idei creºtine este aceea cã cel ce face
nedreptatea este mai nefericit decât cel care o suportã. În acest sens,
singura rãzbunare, dacã e o rãzbunare, dar, de fapt, este o construcþie,
este aceea de a afla ceea ce a fost, de a nu lãsa sã se îngroape ºi sã rãmânã
neºtiut acest trecut de suferinþã, pentru cã suferinþa este un patrimoniu.
Îmi amintesc cã una dintre ideile pe baza cãreia am convins Consiliul
Europei sã ia sub egida sa aceastã instituþie a memoriei a fost pledoaria
cã acest for, care se ocupã de patrimoniul european, trebuie sã înþeleagã
cã ºi suferinþa este un patrimoniu. ªi suferinþa este o parte a moºtenirii
noastre, care nu trebuie pierdutã, dar care trebuie pãstratã, înþeleasã ºi
transmisã, pentru cã este un sol fertil pentru construcþiile viitoare.

În acest sens, aº mai adãuga doar o întâmplare din 1999. A avut loc
prima expoziþie despre Memorialul din Sighet în Germania. (Între timp,
au fost mai mult de zece, în diverse oraºe germane). Astfel, prima
expoziþie s-a deschis la Frankfurt, printr-o dezbatere moderatã de
redactorul ºef de la Frankfurter Allgemeine Zeitung, între pastorul Gauck,
care era personalitatea ce primise ºi administra documentele Stasi, ºi
mine. În cadrul acelei discuþii publice, a venit vorba despre Africa de Sud,
despre episcopul Desmond Tutu, cel care organizase mãrturisirile ºi
iertãrile în public ale celor ce fuseserã vinovaþi de apartheid. În fine,
discutând despre asta, pastorul Gauck întreba dacã nu cumva este posibil
sã se petreacã ºi în þãrile din Est un asemenea procedeu. Eu am spus:
„Este absolut imposibil, pentru cã personal nu am suficientã fantezie sã
îmi imaginez un securist urcându-se pe scenã ºi spunând sincer cã-i pare
rãu pentru ceea ce a fãcut”. Deci, singurul fel de a descoperi aceastã istorie
este de a o cãuta în documente ºi în memoria celor ce au trãit. Centrul
Internaþional de Studii, care face parte din Memorialul din Sighet, are un
Departament de aºa-numitã „Istorie Oralã”, care cuprinde aproape trei
mii de ore de înregistrare, de experienþe umane care vor sta la dispoziþia
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istoricilor viitorului. Aceste documente se vor adãuga documentelor ce vor
fi descoperite între timp, pentru cã deocamdatã arhivele din România nu
sunt încã analizate decât într-o foarte micã mãsurã. De altfel,
documentele sau au fost falsificate de la început, sau au fost distruse
parþial, deci ele trebuie confruntate.

 
P.S. Petru Gherghel: Un pãrinte care a ieºit din puºcãrie, ºi a fost la

Sighet, îi reproºa pãrintelui Wilhelm Dancã cã-i lipseºte ceva din viaþã –
experienþa puºcãriei. În aceastã împrejurare, aº vrea sã aflu dacã o
asemenea experienþã are ºi astãzi o importanþã, ºi care ar putea sã fie de
folos pentru fortificarea celor ce sunt chemaþi sã vorbeascã despre adevãr,
despre libertate, despre demnitate. Nouã parcã ne lipseºte ceva din
aceastã probã de foc pe care au ºtiut sã o primeascã cei ce au fost atunci
chemaþi. Suntem astãzi într-o situaþie particularã, iar aceastã mãrturie
poate n-ar trebui sã ne lipseascã.

Romulus Rusan: Cred cã existã o legãturã absolut esenþialã între
dreptate ºi adevãr. În Evanghelia dupã Ioan (8,32), Isus spune: „ªi veþi
cunoaºte adevãrul, ºi adevãrul vã va face liberi”. Cu cât ne vom preocupa
mai mult de aflarea adevãrului, cu atât vom fi mai liberi. Pe la Sighet trec
35.000 de oameni în fiecare an, pânã în prezent, uneori, în timpul verii,
câte 800 pe zi. Aceia aflã adevãrul ºi se simt de multe ori cutremuraþi.
Unii vin la Sighet din curiozitate. Sunt foarte mulþi strãini, chiar japonezi,
americani, care vor sã vadã cum erau închisorile. Ei intrã dintr-o
curiozitate pitoreascã ºi ies zguduiþi sufleteºte, pentru cã aflã
mecanismele sistemului care ne-au dus la acea lipsire de libertate. De
curând, la Weimar, în Germania, a avut loc o întâlnire intitulatã
„Comunismul la muzeu”. Întâlnirea a fost organizatã de o fundaþie
germanã care se ocupã de Lagãrul de la Buchenwald, unde au fost închiºi
în timpul nazismului mulþi evrei ºi antifasciºti, iar în timpul
comunismului, mulþi opozanþi politici ai comunismului. Aceºtia erau
consideraþi iniþial naziºti cu toþii, mai târziu descoperindu-se cã printre
ei erau ºi foarte mulþi democraþi. La Weimar s-a fãcut o anchetã despre
muzeele din þãrile foste comuniste. Douãzeci de universitari germani, de
la Universitatea din Jena, au analizat ºapte þãri foste comuniste ºi au
urmãrit cum este înregistrat trecutul comunist în aceste þãri. Au fost în
Þãrile Baltice, în Polonia, Cehia, Ungaria, iar apoi ºi în România, la
Sighet. Ei au analizat diverse aspecte, cum ar fi adevãrul istoric, adevãrul
ºtiinþific, designul, arhitectura, remarcând cã la Sighet trecutul este cel
mai corect prezervat, deoarece aceasta se face fãrã urã, fãrã pãrtinire, fãrã
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dorinþe propagandistice, ci la modul ºtiinþific ºi cu sobrietate artisticã.
Aceasta ne-a dat mare curaj, pentru cã a arãta adevãrul aºa cum este, fãrã
a dori sã-l falsifici, este un lucru foarte greu, mai ales atunci când nu ai
prea multe documente. ªi cred cã este bine ca tot mai multã lume sã
meargã la Sighet. Deocamdatã, 40% dintre vizitatori sunt tineri, alte 40%
sunt strãini, iar 20% sunt familii din România, care merg cu maºina ºi
viziteazã. Cred cã ar fi bine ca aceastã cunoaºtere sã fie intensificatã, iar
învãþãmântul ºi presa ar trebui sã se preocupe de aceasta.

Ana Blandiana: Eu voiam sã spun doar, ca rãspuns la întrebarea
dumneavoastrã, cã noi amândoi suntem fii de foºti deþinuþi politici. Deci,
experienþa a trecut direct la noi de la pãrinþii noºtri.

Pr. Wilhelm Dancã: Mulþumesc. Înainte de a încheia, dãm cuvântul
P.S. Petru Gherghel.

P.S. Petru Gherghel: Trebuie sã-i fim recunoscãtori episcopului nostru
Anton Durcovici pentru cã astãzi, în aceastã zi, ne-a oferit posibilitatea de
a intra cu el, pentru o orã, într-o asemenea condiþie de sacrificiu ºi de
iubire. Totodatã, trebuie sã vã mulþumim dumneavoastrã, doamnã Ana
Blandiana ºi domnule Romulus Rusan, cã ne-aþi adus aici, în direct, acest
Memorial, ºi ni l-aþi fãcut ºi mai bine cunoscut, ºi mai atrãgãtor, pentru
a nu uita niciodatã ce s-a întâmplat. Noi îl numim „sanctuarul
sacrificiului, al iubirii”, necesar pentru creºterea noastrã. Noi ºtim din
învãþãtura creºtinã cã, dacã bobul de grâu nu moare, nu poate sã aducã
rod, iar dacã moare, aduce rod bogat. Considerãm cã jertfele acelora care
au trecut prin sacrificiul durerii, mai ales la Sighet, produc roade acum ºi
aºteptãm sã producã în continuare. De aceea, vã mulþumim, pentru cã,
spunându-ne aceste lucruri, ne-aþi invitat ºi ne invitaþi mereu sã mergem
acolo. Le mulþumim ierarhilor greco-catolici cã, pe lângã aceste celebrãri
pentru fiecare martir în parte, au decis ca sâmbãtã, înaintea duminicii a
doua din luna mai, sã fie o celebrare comunã ºi de suflet, pe urmele
acestor martiri ai noºtri. Acesta este un lucru pe care îl consider absolut
benefic pentru pãstrarea comuniunii noastre cu cei ce au fost înaintea
noastrã. Noi am fost ºi vom mai merge la Sighet. Vã mulþumim cã ne-aþi
fãcut o aºa de frumoasã prezentare a acestei realitãþi a vieþii noastre. Îi
mulþumesc ºi pãrintelui Tadeusz, care a avut aceastã iniþiativã, care a
venit aºa de bine, chiar în ziua în care amintim moartea episcopului
nostru. Mulþumim pãrintelui rector ºi tuturor celor ce au binevoit sã ia
parte la aceastã întâlnire.


